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Списък на използваните съкращения 

 

На кирилица: 

АЕМ - антиепилептични медикаменти 

АЕТ - антиепилептична терапия 

ЕЕГ - електроенцефалография 

КТ - компютърна томография 

МРТ - магнитно-резонансна томография 

НЛР - нежелана лекарствена реакция 

ОНС - огнищна неврологична симптоматика 

ЦНС - централната нервна система 

На латиница: 

CI - доверителен интервал 

ELISA - ензимно-свързан имуносорбентен анализ 

ESS - Epworth Sleepiness Scale 

MEQ - Morningness-eveningness questionnaire 

QOLIE-10-P - Quality Of Life In Epilepsy-Patient-Weighted 

SD - стандартно отклонение 

SE - стандартна грешка 
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1. Въведение и изводи от литературния обзор 

      Дисертационният труд е осъществен под ръководството на доц. д-р Екатерина 

Иванова Витева-Велкова, дмн и проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн (до 

септември 2020 г.). 

Въведение 

      Епилепсията представлява хронично неврологично заболяване с пристъпен 

характер. Броят на болните, аспектите на стигматизацията в обществото, медицинският 

риск при тежки пристъпи и предизвикателствата при лечението на някои форми на 

заболяването, са фактори, които определят медицинската му и социална значимост. 

Допълнителен фактор са и честите съпътстващи депресивни разстройства и 

поведенчески нарушения.  

      Още от 70-те години на миналия век се търси и проучва вероятната връзка между 

епилепсията и неврохормона мелатонин, който се секретира от епифизата.  По-важни 

аспекти от физиологичните функции на мелатонина при човек се отнасят до участието 

му в регулацията на циркадианните ритми, на цикъла на сън и бодърстване, участие в 

процесите на терморегулацията, на туморния растеж и стареенето, на сексуалната 

активност и репродуктивните функции. Има научни данни в подкрепа на неговата 

имуномодулираща, цитопротективна и антиоксидантна активност. Разнообразните му 

биологични функции и механизъм на действие, с които участва в различни процеси в 

живия организъм, са обект на интерес и изследвания още от изолирането му от 

американския учен Aaron Lerner и неговия колектив през 1958 година. 

      Проведените през годините проучвания относно търсенето на взаимовръзка между 

мелатонина и възможното му влияние върху процесите на епилептогенезата са 

предимно в подкрепа на хипотезата за антиконвулсивния му ефект. При голяма част от 

тях се изследват експериментални модели с животни. Разнородни по дизайн и с по-

малък брой са изследванията при хора, а резултатите невинаги са в категорична 

подкрепа на посочената теза. Научното мислене е насочено към търсене на корелация 

между концентрацията на мелатонин в различни биологични материали, протичането и 

характеристиките на заболяването епилепсия при пациенти. С голям интерес през 

последните години се обсъжда и възможността за добавянето на мелатонин към 

антиепилептичната терапия, а резултатите сочат потенциален антиконвулсивен ефект 
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при практически липсващи значими странични ефекти и взаимодействие с 

антиепилептичните медикаменти (АЕМ). 

      Научните данни показват необходимост от по-нататъшни проучвания относно 

взаимовръзката между мелатонина и епилепсията. Положителните доказателства в това 

направление биха били от полза за по-задълбоченото изучаване на епилепсията като 

хронично неврологично заболяване със социална значимост, както и за възможностите 

за прилагане на нов методичен подход в лечението на тази патология. Разширяването на 

познанията за мелатонина като ендогенен неврохормон с огромно значение за 

функциите на централната нервна система (ЦНС) стои в основата на продължаващи над 

50 години изследвания.  

      Интересът към мелатонина нараства в последните десетилетия, като в научната 

литература се срещат все повече данни за изучаването на ефектите и участието му при 

разнообразни болестни процеси. В процес на проучване е неговото имуномодулиращои 

цитопротективно действие, както и антиоксидантната му активност, които все повече 

намират отзвук и ангажират вниманието на клиницистите. Той намира все по-широка 

употреба в практиката.  

 

     Изводи от литературния обзор 

     На базата на представените данни от анализа на публикациите в литературата, могат 

да бъдат направени следните изводи: 

1. Епилепсията представлява хронично неврологично заболяване със социална 

значимост, което налага продължаващи проучвания относно патогенетичните 

механизми на заболяването и възможностите за терапевтично повлияване. 

2. Неврохормонът мелатонин има разнообразни биологични функции, включващи 

основно антиоксидантни и цитопротективни свойства. 

3. Мелатонинът и неговите аналози имат потенциални ефекти за лечение на 

различни заболявания, включително голям брой неврологични и техните 

психиатрични коморбидности. 

4. Проучван чрез изследвания при експериментални модели, мелатонинът показва 

потенциален антиконвулсивен ефект. 

5. Проучванията на ефектите на мелатонина при пациенти с епилепсия при хора са 

ограничени по брой, разнородни по дизайн, с неголям брой пациенти (предимно 

деца). 
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6. Потенциалната възможност за добавянето на мелатонин към терапията при 

пациенти с епилепсия все още не е широко проучена. 

7. Необходими са по-нататъшни клинични доказателства относно наличието на 

взаимовръзка между мелатониновата концентрация и протичането на 

епилепсията, както и на дългосрочното проследяване на ефектите при добавянето 

на неврохормона към антиепилептичната терапия. 

 

 

2. Цел, задачи и работна хипотеза 

Работна хипотеза: По-ниската серумна концентрация на мелатонин е свързана с 

незадоволителен контрол на пристъпната честота. 

Цел на настоящото изследване: Да се проучи влиянието на серумната 

концентрация на мелатонин върху пристъпния контрол при пациенти с епилепсия и 

нейната корелация с демографски и клинични фактори. 

 

 За постигане на посочената цел е необходимо изпълнението на следните задачи: 

1. Прецизиране на демографските, клинични и ЕЕГ характеристики на пациенти с 

добре контролирана и медикаментозно-резистентна епилепсия. 

2. Изследване на серумните нива на мелатонин при пациенти с добре контролирана 

и медикаментозно-резистентна епилепсия. 

3. Съпоставка на серумните нива на мелатонин при пациенти с добре контролирана 

и медикаментозно-резистентна епилепсия. 

4. Оценка на влиянието на демографски и клинични показатели върху серумните 

нива на мелатонин при пациенти с добре контролирана и медикаментозно-

резистентна епилепсия. 

5. Oпределяне на хронотип при пациенти с добре контролирана и медикаментозно-

резистентна епилепсия. 

6. Добавяне на таблетна форма мелатонин към АЕМ при пациенти с 

медикаментозно-резистентна епилепсия. 
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3. Материали и методи 

Клиничен контингент 

Обект на изследване на настоящото проучване са епилепсията с нейните 

клинични характеристики и серумната концентрация на неврохормона мелатонин. 

 Логическа единици на наблюдението е всеки пациент с поставена диагноза 

“Епилепсия” на стабилна медикаментозна терапия.  

 За техническа единица на наблюдението е приета Катедрата по неврология към 

Медицински Университет - Пловдив. Осигурени са необходимите за изследването 

условия, консумативи и медицинска апаратура. 

  Органи на наблюдението: Първичната информация е събирана от автора на 

проучването за периода от ноември 2018 г. до април 2021 г. Включени са пациенти 

предимно от Пловдивска, както и някои от Софийска, Пазарджишка, Старозагорска, 

Хасковска, Кърджалийска, и Смолянска области. 

Признаци на наблюдението: 

1. Демографски: 

-     Пол 

-     Възраст 

2. Клинични: 

- Възраст на начало на заболяването 

- Давност на епилептичните пристъпи 

- Вид епилептични пристъпи 

- Вид епилепсия 

- Честота на пристъпите 

- Тежест на пристъпите (травматизъм, продължителност на пристъпите и загубата 

на съзнание, в т.ч. епилептичен статус, тежест на постикталните прояви) 

- Етиология на епилепсията 

- Дата на последен пристъп 

- Антиепилептични медикаменти – вид, монотерапия, политерапия, дозов режим, 

комплайънс, клинично повлияване, изява на нежелани лекарствени реакции, 

настояща лекарствена комбинация  

- Предшестващи и придружаващи хронични заболявания и лечение за тях 

- Огнищна неврологична симптоматика (ОНС) 

- Дневна сънливост 
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- Хронотип 

3.    Параклинични 

- Мозъчни структурни промени от образни изследвания на главен мозък (КТ, МРТ) 

      -     Електрофизиологични (фонова, иктална, интериктална активност на ЕЕГ) 

      -     Лабораторни (серумни концентрации на мелатонин) 
 

Подборът на пациентите е по реда на тяхното представяне в Kлиниката по 

Нервни болести на УМБАЛ “Св. Георги” гр. Пловдив или амбулаторията към същата, 

като са включени всички, които отговарят на съответните за включване в изследването 

критерии. Те са с уточнена диагноза и терапия и са насочвани от общопрактикуващ 

лекар или невролог за редовен контролен преглед или преоценка на лечението при 

незадоволителен пристъпен контрол или изява на НЛР. След анализ на данните всеки 

пациент е включен в някоя от двете основни групи в изследването: 1. Пациенти с добър 

контрол на заболяването; 2. Пациенти с резистентна форма на заболяването. (Фиг. 1.) 

 

 

 
      

Фиг. 1. Схематично представяне на дизайна на проучването. 

 

Проучването е репрезентативно, с извадков характер. 

 

Пациенти с 
епилепсия 

N = 60

Пациенти с добре 
контролирана епилепсия

N = 30

Пациенти с медикаментозно-
резистентна епилепсия

N = 30

Пациенти с добавен мелатонин
N = 14
↓

Отпаднали 
N = 2
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Критерии за включване в наблюдението: 

● Доброволно попълнено “Информирано съгласие“ при спазване на поверителност на 

личните данни; 

● Възраст – 21-46 г.; 

● Поставена диагноза Епилепсия с давност не по-малка от 2 г. за медикаментозно-

резистентна и 1 година за добре контролирана; 

● Стабилна АЕТ в последните 3 месеца; 

Критерии за изключване от наблюдението: 

● Прогресиращо неврологично заболяване; 

● Придружаващи психиатрични и онкологични заболявания; 

● Нарушения на съня (ESS >10); 

● Прием на медикаменти, повлияващи съня; 

● Прием на медикаменти с доказан ефект върху концентрациятата на мелатонин (бета-

блокери, антидепресанти, невролептици, някои химиотерапевтици, канабиоиди, 

кокаин, амфетамин, диметил-триптамин, аспирин); 

● Работа на смени (в последните 3 месеца); 

● Jet lag (в последните 2 седмици); 

● Когнитивен дефицит (MMSE  < 24т.); 

● Бременност или лактация; 

● Епилептичен пристъп в последните 24 ч. преди провеждане на изследването; 

● Псевдорезистентна епилепсия; 

 Определянето на вида епилепсия и епилептични пристъпи са съобразени с 

класификацията на ILAE от 2017 г. Предварително са приети критерии за 

медикаментозно-резистентна епилепсия според съвременната дефиниция на ILAE от 

2009 г. - при неуспех на адекватно приложени, подходящо избрани и добре поносими 2 

АЕМ, в монотерапия или в комбинация, за постигане на продължителна свобода от 

пристъпи (за период от 1 година или 3 пъти по-дълго от най-дългия междупристъпен 

период пред последната година), както и критерии за добре контролирана епилепсия 

- задоволително повлияване на честотата (редукция ≥ 50%) и тежестта на пристъпите от 

провеждано лечение с до 2 АЕМ при минимални или липсващи странични ефекти. В 

проучването не участват и пациенти с Псевдорезистентна епилепсия в резултат на 

грешки в диагнозата, лечението или недобър комплайънс. 

Процедурите, извършени по време на изследването, са представени на таблица 1.  
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Таб. 1. Процедури, извършвани по време на изследването 

 Основно 
изследване 

3-ти месец при 
пациентите с добавен 
мелатонин (n=12) 

Информирано съгласие х  

Клинична карта с демографски и 
клинични характеристики на 
заболяването 

х  

Дневник на епилептичните пристъпи 
(честота, вид, тежест) 

х x 

EEГ х x 

ESS х  

MEQ х  

Изследване на мелатонин х  

QOLIE-10-P х (n=14) x 

Раздаване на Мелатонин таб. 5 мг. x (n=14)    

Отчитане на нежелани реакции  x 

 

При част от пациентите с медикаментозно-резистентна епилепсия (n=14) е 

добавен мелатонин е таблетна форма (Melatonin Ambros 5 mg.), регистриран като 

хранителна добавка, за период от 3 мес. с препоръчан прием на 1 таблетка около 2 часа 

преди сън. На третия месец е направена оценка на пристъпната честота и тежест с 

дневник на пристъпите, субективната оценка на качество на живот посредством скала 

QОLIE-10-P, оценка на нежелани реакции от приема и оценка на ЕЕГ. При 2-ма от 

пациентите проследяването не е завършено поради нежелание да продължат участието 

си. 

 Всички мероприятия, свързани с проучването, са извършвани в съответствие с 

препоръките за Добра клинична практика, изискванията на Декларацията от Хелзинки 

за етичност в науката, след представяне и одобрение от Комисия по научна етика към 

Медицински Университет - Пловдив (протокол N 1/22.02.2018 г.). Преди започване на 
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процедурите всеки пациент е подробно запознаван с дизайна на изследването и е 

подписана форма за информирано съгласие. Гарантирана е пълна конфиденциалност на 

личните и медицински данни и използването им само от екипа за целите на научната 

работа. 

 Всички медицински и немедицински процедури са провеждани в съответствие с 

българските закони и наредби за извършване на клинични и научни изследвания с 

участието на хора. 

Финансирането за закупуване на лабораторните тест-набори и таблетна форма 

мелатонин е осигурено от вътреуниверситетски проект ДПДП 07/2018, с ръководител 

доц. д-р Екатерина Витева, дмн и участници д-р Здравка Василева (главен изследовател) 

и доц. д-р Дора Tерзиева, дм. 

 

            Методи  

            Методи и техники за набиране на първичната информация 

 За получаване на първична информация за единиците на наблюдение, съответно 

по посочените признаци, са използвани следните методи: клиничен, документален и 

анкетен метод. 

v Клиничен метод 

1. Снемане на анамнеза за:  

● Заболяването – начало на пристъпите (възраст, обстоятелства), 

етиология, давност на заболяването, последваща характеристика на 

клиничните прояви (вид на пристъпите, честота и тежест), последен 

епилептичен пристъп. 

● Приеманите АЕМ – вид, дозов режим, повлияване на честотата и 

тежестта на пристъпите, нежелани лекарствени реакции, настояща 

лекарствена комбинация. 

● Придружаващи заболявания и лечение за тях. 

● Професионална ангажираност, режим на сън и бодърстване. 

2. Снемане на неврологичен статус. 

Всички данни от анамнезата и обективния статус са попълвани в Клинична карта 

на пациента. 

v   Документален метод 

 След снемане на анамнеза и неврологичен статус се преминава към преглед на 

предоставената медицинска документация. В Клиничната карта се вписват всички 
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допълнителни данни от нея, засягащи основната диагноза, както и придружаващи 

заболявания и прием на други медикаменти. Последните се съотнасят към 

изключващите критерии за участие в изследването. В Клиничната карта за всеки 

пациент се вписва резултат от образно изследване - компютърна томография на главен 

мозък (КТ) или магнитно-резонансна томография (МРТ), като находката се сравнява с 

изключващите критерии за участие в наблюдението (наличие на прогресиращо 

неврологично заболяване). Под внимание се взимат само лезии, имащи вероятна 

етиологична връзка с епилепсията. 

v Анкетен метод 

             С цел определяне на пристъпната честота и тежест за всеки пациент се попълва 

дневник на пристъпите за последната 1 година. Информацията се базира на собствен 

дневник на пациента и на представена документация от проведени консултации или 

епикризи от хоспитализации. В дневника се вписва броя на пристъпите, техния вид, 

тежест, както и по кое време на денонощието са регистрирани (при възможност). Той 

дава възможност нагледно да се анализира клиничното протичане на заболяването и е 

от ключово значение за отнасяне на пациента към една от двете групи в проучването.    

v Експертно-евристични методи: 

 Скринингов тест за когнитивни функции - Mini-mental state examination 

(MMSE). Скалата се използва широко в неврологията и невропсихологията като 

скринингов метод за откриване на когнитивни нарушения. Включва базисни задачи, 

изискващи участието на различни когнитивни функции (ориентация, внимание, памет, 

езикови и визуално-пространствени умения). Тестуването е бързо и дава достатъчна 

информация за възможностите на пациента да разбира и изпълнява задачи с неголяма 

сложност. Максималният брой точки е 30, като резултати до 24 т. се смятат за норма. 

Оценяването по скалата е важно за преценка на способността на пациента за участие в 

наблюдението (изключващи критерии). В изследването се използва стандартизирана за 

България версия на MMSE от Psychological Assessment Resources. Използваната версия 

на стандартизацията е от 29 юли 2008 г. 

 Скала за дневна сънливост - Epworth Sleepiness Scale (ESS). Използвана за 

целите на проучването е стандартизираната на български език версия от 1997 г., която е 

публикувана в Националния консенсус за диагностика и лечение на разстройствата на 

съня и бодърстването. ESS служи за скринингов тест за дневна сънливост. Резултатите 

от него могат да бъдат показателни за качеството на нощния сън. По правило пациенти 

с инсомния се демонстрират с високи стойности на ESS. В нашето проучване 
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регистрирането на дневна сънливост би могло да бъде свързано освен с нарушения и 

недостатъчност на нощния сън, също и със странични ефекти от АЕМ. ESS представлява 

въпросник с 8 хипотетични ситуации от деня, при които пациентът следва да оцени за 

себе си възможността за “дрямка”. Колкото по-висок е броят точки в резултата, толкова 

по-изразена е дневната сънливост. Сбор до 5 се оценя като ниска или нормална дневна 

сънливост, а сбор над 10 точки като ексцесивна дневна сънливост при нарушения на 

съня. Скалата се използва широко в медицинската практика. В областта на 

епилептологията особено често се прилага за проучване на дневната сънливост не само 

като медикаментозен ефект, а и като коморбидност. Обширен обзор с данни от 

публикации до 2013 г. (Andre Giorelli et al.) представя значимостта и честата й употреба 

за скриниране на дневна сънливост при пациенти с епилепсия. 

Въпросник за определяне на хронотип – Morningness-eveningness questionnaire 

(MEQ). Въпросникът е създаден от James A. Horne и Olov Östberg през 1976 г., като целта 

му е да определи дали циркадният ритъм на изследвания предполага предимно 

сутрешен, вечерен или междинен пик на активностите. Хронотипът представлява 

изявата на т.н. биологичен часовник на човека. Един от основните му определящи 

фактори е мелатониновият денонощен ритъм. MEQ се използва широко в областта на 

хронобиологията и е цитиран над 4000 пъти в научни публикации в тази сфера. 

Определянето на хронотипа при пациенти с епилепсия е обект на различни проучвания, 

като MEQ е най-често използвания въпросник. 

MEQ съдържа 19 въпроса за обичайни активности през денонощието, за времето 

на заспиване и събуждане, дневната бодрост, разпределението на активностите 

(физически, мисловни, учебни) в свободен ден и ден с ангажираност (обикновено 

служебна). Отговорите на всеки въпрос се състоят от няколко подточки с часови 

интервали, сред които пациентът избира този интервал, който най-много се доближава 

до обичайния за посочената във въпроса дейност. Резултатите могат да варират между 

16-86 точки. Сбор от 41 и по-малко точки показват “вечерен” тип (с 2 подтипа - 

определено вечерен и умерено вечерен). Сбор от 59 точки и над тях са в полза на 

“сутрешен” тип - също с 2 подтипа. “Междинен” тип се определя при стойност между 

42 и 58 точки. За целите на проучването е използвана българска версия на въпросника, 

валидирана от д-р Воденичарски през 2018 г.  

Скала за субективна оценка на качеството на живот при възрастни 

пациенти с епилепсия - Quality Of Life In Epilepsy-Patient-Weighted (QOLIE-10-P) - 

скалата се ползва като скринингова, тъй като е най-краткият вариант сред утвърдените 



 14 

инструменти за субективна оценка на качество на живот при пациенти с епилепсия, и 

включва 11 въпроса. Тя представлява кратка извадка от по-обширните скали QOLIE-31-

P, QOLIE-89-P и вече е валидирана в България. Предимството при епилепсия-

специфичните инструменти е, че те обхващат областите, които са важни за пациенти с 

епилепсия. В първата част се включват въпроси, свързани с това в каква част от времето 

през последните 4 седмици пациентът се е чувствал енергичен или обезсърчен, с 6 

възможни отговора. Следват въпроси, свързани с активностите в ежедневието - 

шофиране, работа, памет, нагласа спрямо психически и физически ефекти на АЕМ, 

както и обща оценка на субективното чувство за последните 4 седмици. Оценката се 

прави на базата на всички отговори и сборуване на точките. Окончателният резултат се 

получава като сборът от всички въпроси се раздели на броя въпроси. Колкото по-малък 

е резултатът, толкова качеството на живот е по-високо. Скалата е субективна и 

резултатите са зависими от множество фактори, свързани с психологическата нагласа и 

емоционалното състояние на пациента към момента на оценка. 

v Електрофизиологичен метод 

             ЕЕГ. На всеки пациент е проведена ЕЕГ с визуален анализ на 16-канален апарат 

Sigma Medizin Technik с характеристика на параметрите съгласно Международната 

федерация по ЕЕГ. В процеса на регистрация са ползвани всички канали. Електродите 

са подреждани съобразно международно приетата система 10-20 и са свързани в 

лонгитудинална и трансверзална програма. Работи се със скорост 30 и 15 мм/сек. и 

чувствителност 100, 70 и 50 мкв. Изследването е в будно състояние, с ефективно време 

20 мин. Проведени са стандартни активационни проби: отваряне на очи, затваряне на 

очи, хипервентилация за 3 минути и интермитентна фотостимулация. Осъществените 

ЕЕГ записи се оценяват визуално според общоприетите критерии: основна активност, 

реактивност на пробите за активация, дифузни промени, фокална и генерализирана 

пароксизмална епилептиформена активност.  

v Клинично-лабораторен метод 

Изследване на серумна концентрация на мелатонин.  

• Методология на изследването.  

              След снемане на анамнеза и определяне на клиничните характеристики на 

заболяването, всеки участник в проучването, покриващ включващите критерии, е 

настаняван в болнична стая. За този етап са подбрани болнични стаи, в които са 

постигнати стойности на нощна осветяемост под 10 lux (в повечето случаи е близо до 0 

lux), като измерването е извършвано с мобилен луксметър. Ползваните помещения са 
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допълнително затъмнявани с плътни завеси или щори. Условията са съобразени напълно 

с методологията при изследване на нощен мелатонин и са уеднаквени с тези, постигнати 

при изследване на здрави лица, при които са получени референтни стойности при 

българската популация (Д. Терзиева, 2009 г.). 

Пациентите постъпват доброволно във вечерните часове, като им се дават 

подробни указания за режима, който трябва да спазят през нощта. Вечерният прием на 

редовната АЕТ е не по-късно от 20 часа. Всички източници на светлина в стаята (в това 

число телефон, таблет, лаптоп, телевизор) се изключват в 22 ч. На участниците 

предварително е поставен периферен венозен път (абокат), от който се изтегля венозна 

кръв. Нощната проба (в 3 ч.) е взета при спазване на изискванията за слабо осветление, 

без да се осветява лицето на пациента. Като източник на светлина е използвана червена 

светлина с дължина на вълната 650 nm - “dim light” (крушка 220V, 25W, фиксирана върху 

подвижна конструкция). Осветеността, която лампата създава в областта на кубиталната 

ямка, е максимум 7 lux, при разстояние между нея и кубиталната вена около 50 см. 

Пациентът предварително е инструктиран да не отваря очи при взимане на пробата. След 

цяла нощ покой в легнало положение на сутринта се взима проба при обичайно дневно 

осветление (в 8 ч.) При всички пациенти са спазени посочените условия, като пробите 

са взимани единствено от изследователя. Часовете за взимане на пробите са базирани на 

денонощния ритъм на мелатониновата секреция след обстоен преглед на научната 

литература.  

• Вземане на биологичен материал за определяне на мелатонин. 

Венозната кръв за определяне на мелатонина е осигурена чрез затворената система 

Monovette® (Sarstedt).  Взетата в 3:00 часа кръв, след образуването на съсирек, се 

центрофугира за 15 мин. на 3000 об./мин. 600 µl серум се поставят в конична 

пластмасова епруветка с капаче тип Eppendorf и се съхраняват на ≤ -20°C до 3 месеца. 

По същия начин се обработва кръвта за мелатонин, взета в 8:00 часа. Според 

препоръките на фирмата производител на тест-набора е допустимо пазене на 

замразените серуми за определяне на мелатонина при ≤ -70°C до една година. 

Следващият етап от изследването се осъществява в Катедрата по клинична лаборатория 

към МУ-Пловдив 

• Имуно-ензимен метод за количествено измерване на мелатонин в биологични 

проби (серум, плазма) 
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За количествено измерване на мелатонин е използван тест-набор за имуно-ензимно 

определяна на мелатонин в серум или плазма.   

1. Реактиви: Melatonin ELISA с кат. № RЕ54021, IBL International GmbH, Hamburg, 

Germany. 

2. Анализатор: Sirio microplate reader, SEAC, Italy 

3. Принцип на метода: конкурентен хетерогенен имуноензимен анализ на базата 

на ELISA техника. Мелатонинът от пробата (Ag) и маркиран с биотин мелатонин 

(Ag*), в присъствие на мелатонинов антисерум се конкурират за свързване с 

определено количество фиксирано върху твърдата фаза антитяло (Ab). След 

инкубиране 14 - 20 часа на 2 - 8°C за развиване на реакцията, несвързаните 

антигени се отделят чрез изсмукване на инкубационната смес и промиване. Към 

всяко гнездо се прибавя маркирано с AP антибиотиново антитяло (кoзe), което 

взаимодейства с комплекса Ag*-Ab. След 120 мин. инкубиране на стайна 

температура и второ промиване, ензимната реакция се визуализира посредством 

субстратен разтвор – p-нитрофенил фосфат (p-nitrophenyl phosphate). Ензимната 

активност се определя спектрофотометрично. Интензитетът на цветния продукт 

е обратно пропорционален на количеството мелатонин в пробата. Работени са 

двойни проби. 

4. Калибрационна крива: 6 лиофилизирани стандартни калибратора (А-F) с 

концентрация: 0.0; 3.0; 10.0; 30.0; 100.0; 300.0 pg/ml 

5. Контролни материали: два контролни материала с концентрация според Quality 

Control Certificate: control 1: 6.6 – 17.5 pg/ml; control 2: 58.1 – 98.9 pg/ml 

6. Биологичен материал: серум, плазма 

Предварителна подготовка на пробите за анализ 

 Предварителната подготовка се отнася до пациентските проби, калибраторите и 

контролите. За целта се извършва колонно извличане на мелатонина чрез използване на 

фирмени екстракционни колони с пълнеж C18 RP 1cm³/100mg. Минималният обем на 

пробата, необходим за извършване на един анализ, е 500µl. Преди да се въведе в 

екстракционната колона пробата се размразява на стайна температура (18-25°C) и 

задължително се центрофугира. Така екстракционните колони се предпазват от 

запушване. Не се допуска повторно замразяване/размразяване на пробите, излагане на 

директна слънчева светлина или нагряване. Фирмата IBL (Hamburg) препоръчва с всяка 

екстракционна да се извършат до четири екстракции. Колоните се предпазват от 

замърсяване, като се съхраняват в плътно затворени опаковки при 2-8 °C до обявения 
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срок на годност. Екстракцията на мелатонина е извършена чрез центрофугиране на 

пробите с изпарителна центрофуга под вакуум при скорост ≤ 2ml/min. 

7. Аналитична надеждност: 

• Линейност на метода:  При серийно разреждане на проби (до 1:16) фирмата е 

определила % recovery: 73-135% (80.7-191.4 pg/ml). При концентрации над 

300 pg/ml анализаторът съобщава резултата като > 300 pg/ml. В този случай 

серумът се разрежда с разреден работен буфер и пробата се повтаря. 

Резултатът се умножава по степента на разреждане. 

• Невъзпроизводимост в серия (CV%): 3.0 – 11.4 % (8.8 – 157.1 pg/ml) 

• Невъзпроизводимост във време (CV%): 6.4 – 19.3 % (5.6 – 134.3 pg/ml). 

• Граница на откриване: Фирмата е обявила откриваем минимум 1.6 pg/ml, 

получен като стойност, чиято средна оптична плътност достоверно се 

различава от празната проба на реактивите. 

• Аналитична специфичност: Фирмата производител на тест-набора представя 

данни, че хемоглобин 8.0 mg/ml и билирубин 0.36 mg/ml не повлияват 

резултатите за мелатонина. Проучено е влиянието на 5-метокситриптофол, 5-

метокси-триптамин и N-ацетил-серотонин, за които е отчетена кръстосана 

реакция от 1.2 до 2.5%. 

8. Референтни граници: Фирмата посочва референтни граници, oпределени от Д. 

Терзиева и сътр. (Табл. 2)  

 

Табл. 2. Референтни граници на серумна концентрация на мелатонин при здрави 
възрастни лица от българската популация. (Terzieva et al. Clin Lab, 2009) 

 Мелатонин в 3 ч. 
(pg/ml) 

Мелатонин в 8 ч. 
(pg/ml) 

Референтни граници  
(с 90 % доверителен интервал) 

18.5 -180 pg/ml 3.83 - 80.4 pg/ml 

Средна на референтните граници 78.2 pg/ml 28.5 pg/ml 
 

v Статистически метод  

            За статистическа обработка на получените данни е използван статистически 

пакет SPSS v. 19.0. 

Показателите са класифицирани в групи като категорийни и некатегорийни. 

Използвани са следните методи: 1. Параметрични и непараметрични - вариационен 

анализ (при описание на количествени показатели; резултатите са представени като 



 18 

средна аритметична ± стандартна грешка (mean ± SE); представя се и стандартно 

отклонение), определяне на доверителен интервал за средната аритметична (95 % 

confidence interval for the mean, CI), алтернативен анализ (качествени величини, 

представени като относителен дял в %), t-test за тестване на хипотези за наличие на 

статистически значимо различие между изследвани показатели в отделните групи), 

еднофакторен дисперсионен анализ - АNOVA (при съпоставка на повече от две 

независими количествени променливи), корелационен анализ (коефициент на  

обикновена линейна корелация на Пирсън - r, коефициент на рангова корелация на 

Спирман - rs).  Прилагани са Mann-Whitney U за проверка на нулевата хипотеза, анализ 

на вида на разпределението (Kolmogorov-Smirnov) и чрез коефициентите на асиметрия 

и ексцес (skewness и kurtosis). 2. Графични методи - за представяне на данните: 

хистограми, стълбовидни диаграми (bar chart), quantile-quantile (Q-Q) диаграми 

(разпределение на данните спрямо теоретичните), диаграми тип “кутия” (box plot) 

(представят разпределението чрез описателни статистики на извадката и визуализация 

на т.н. outliers). 3. Във всички случаи стойности на р < 0.05 са считани за статистически 

значими. За корелационните коефициенти са възприети следните стойности за силата на 

корелация: до 0.3 – слаба, от 0.3 до 0.5 – умерена, от 0.5 до 0.7 – значителна, от 0.7 до 

0.9 – силна, над 0.9 – много силна, 1 – функционална зависимост. 

 

4. Резултати 

      4.1. Демографски и клинични характеристики на участниците в проучването 

(по задача 1.) 

 В проучването участват общо 33 мъже и 27 жени на възраст между 21 и 46 

години, средна възраст 32.12 ± 8.64 г., като 48.3% са на възраст до 30 години.  

 
 Фиг. 2. Разпределение на участниците по пол (в %) 

55 %

45	%

Мъже

Жени
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Фиг. 3. Разпределение на участниците по възраст (в %) 

 

 Демографските характеристики по групи, съответно група 1., състояща се от 30 

пациента с добре контролирана епилепсия и група 2. - 30 пациента с медикаментозно-

резистентна епилепсия, са представени на таблица 3.  

 

Табл. 3. Демографски характеристики на участниците в проучването 

Показател Група 1. 
N (p%) 

Група 2. 
N (p%) 

Общо за всички     
участници 

Пол 
- мъже 
- жени 
Възраст   
- 21 - 30 г. 
- 31 - 46 г. 

 
12 (40 %) 
18 (60 %) 

 
18 (60 %) 
12 (40 %) 

 
20 (66.7 %) 
10 (33.3 %) 

 
11 (36.7 %) 
19 (63.3 %) 

 
32 (53.3%) 
28 (46.7%) 

 
29 (48.3%) 
31 (51.7%) 

 

Клиничните характеристики на участниците в проучването са показани на таблица 4.  

 

 

 Табл. 4. Клинични характеристики на участниците в проучването 

Показател Общо за всички     
участници 

N (Р%) 

Група 1. 
 

N (Р%) 

Група 2. 
 

N (Р%) 

48.30%
51.70%

под	30	години

над	30	години
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Начало на 
епилепсията 
- под 18-годишна 
възраст 
- над 18-годишна 
възраст 
Давност на 
епилепсията 
- под 5 г. 
- над 5 г. 
Етиология на 
епилепсията 
- генетична 
- структурна/ 
метаболитна 
- неизвестна 
Вид пристъпи 
- фокални без 
загуба на съзнание 
- фокални със 
загуба на съзнание 
- генерализирани 
тонично-клонични  
- фокални и 
генерализирани 
Пристъпна 
честота 
- ежедневни 
- ≥1 седмично 
- ≥1 месечно 
- ≥1 годишно 
- <1 годишно 
Пристъпна тежест 
- леки 
- тежки 
Терапия с АЕМ 
- монотерапия 
- политерапия 
ОНС 
- да 
- не 
 

 
 

41 (68.3 %) 
 

19 (31.7 %) 
 
 
 

11 (18.3 %) 
49 (81.7 %) 

 
 

2 (3.3 %) 
16 (26.7 %) 

 
42 (70.0 %) 

 
1 (1.7 %) 

 
18 (30.0 %) 

 
35 (58.3 %) 

 
6 (10.0 %) 

 
 
 
- 

4 (6.7 %) 
16 (26.7 %) 
13 (21.7 %) 
27 (45 %) 

 
49 (81.7 %) 
11 (36.7 %) 

 
25 (41.7 %) 
35 (58.3 %) 

 
6 (10.0 %) 
54 (90.0 %) 

 
 

 
 

19 (63.3 %) 
 

11 (36.7 %) 
 
 
 

8 (26.7 %) 
22 (73.3 %) 

 
 
- 

7 (23.3 %) 
 

23 (76.7 %) 
 
- 
 

9 (30.0 %) 
 

21 (70.0 %) 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

4 (13.3 %) 
26 (86.7 %) 

 
27 (90.0 %) 
3 (10.0 %) 

 
25 (83.3 %) 
5 (16.7 %) 

 
2 (6.7 %) 

28 (93.3 %) 
 
 

 
 

22 (73.3 %) 
 

8 (26.7 %) 
 
 
 

3 (10.0 %) 
27 (90 %) 

 
 

2 (6.7 %) 
9 (30.0 %) 

 
19 (63.3 %) 

 
1 (3.3 %) 

 
9 (30.0 %) 

 
14 (46.7 %) 

 
6 (20.0 %) 

 
 
 
- 

4 (13.3 %) 
16 (53.3 %) 
9 (26.7 %) 
1 (3.3 %) 

 
22 (73.3 %) 
8 (26.7 %) 

 
- 

30 (100%) 
 

4 (13.3 %) 
26 (87.7 %) 
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Находка от 
КТ/МРТ 
- нормална 
- патологични 
промени, свързани 
с епилепсията 
- патологични 
промени, 
несвързани  с 
епилепсията 

  ЕЕГ  
- нормална или 
снижена, недобре 
организирана 
мозъчна активност 
- фокална 
бавновълнова 
активност 
- фокална 
епилептиформена 
активност 

 
 

50 (83.3 %) 
 

8 (13.3 %) 
 

 
2 (3.3 %) 

 
 
 

44 (73.3 %) 
 
 
 

4 (6.7 %) 
 
 

12 (20.0 %) 
 
 

 
 

24 (80 %) 
 

5 (16.7 %) 
 

 
1 (3.3 %) 

 
 
 

25 (83.3 %) 
 
 
 

1 (3.3 %) 
 
 

4 (13.3 %) 
 

 
 

26 (86.7 %) 
 

3 (10.0 %) 
 

 
1 (3.3 %) 

 
 
 

19 (63.3 %) 
 
 
 

3 (10.0 %) 
 
 

8 (26.7 %) 
 

 Медикаментите, прилагани като монотерапия при пациентите в проучването, са 

леветирацетам, валпроат, карбамазепин и окскарбазепин. Пациентите на политерапия са 

лекувани с комбинация от два, три или, в някои от случаите - с четири АЕМ. 

При обективния преглед огнищна неврологична симптоматика (ОНС) 

(резидуална пирамидна или екстрапирамидна симптоматика) е регистрирана при малка 

част от пациентите - 6 (10 %). 

Пациентите са оценявани и по скринингова скала за дневна сънливост (ESS) и за 

когнитивни функции (MMSE). В проучването са включени лица със сбор от ESS под 10 

точки и над 24 точки сбор от MMSE. 

Не се установява статистически значима разлика между двете групи по 

отношение на възрастта (χ2= 3.27, р = 0.06), както и по отношение на пола (χ2= 3.30, р = 

0.059), което означава, че двете групи са еднородни по отношение на демографските 

показатели и съпоставянето им при оценка на клиничните и клинико-лабораторните 

показатели е възможно. 

 По-висока пристъпна честота е регистрирана при пациентите с медикаментозно-

резистентна епилепсия (χ2 = 45.37, p = 0.000), като най-често при тях са регистрирани по 

един или повече пристъпа месечно (53.3 % от пациентите в тази група). Налице е силна 
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отрицателна корелация (rs = -0.852). Установена е статистически значима разлика по 

отношение на вида пристъпи между двете групи - генерализираните пристъпи се 

наблюдават по-често при пациенти с добре контролирана епилепсия (в 60% от 

случаите), а комбинация от фокални и генерализирани – при пациенти с 

медикаментозно-резистентна епилепсия (χ2 = 7.453, р = 0.024). Установена е умерена 

положителна корелация - rs = 0.423.  

Всички пациенти с резистентна епилепсия са на политерапия, а 83.3 % от тези с 

добър контрол на заболяването са на лечение с един АЕМ. Не е регистрирана 

статистически значима разлика между двете групи по отношение на другите клинични 

показатели (p > 0.05). 

Изводи 

1. Двете групи пациенти (с добре котролирана и с медикаментозно-резистентна 

епилепсия) са съпоставими по отношение на демографските показатели (пол и възраст). 

2. Установена е статистически значима разлика и корелационна зависимост между двете 

групи по отношение на вида пристъпи и пристъпната честота - генерализираните 

пристъпи се наблюдават по-често при пациенти с добре контролирана епилепсия, а 

комбинация от фокални и генерализирани – при пациенти с медикаментозно-

резистентна епилепсия, както и по отношение на броя прилагани за лечение АЕМ - 100 

% от пациентите с резистентна епилепсия са на политерапия, а 83.3 % от тези с добър 

контрол на заболяването са на лечение с един АЕМ. 

 

     4.2. Изследване на серумна концентрация на мелатонин (по задачи 2., 3. и 4.) 

При всички участници в проучването са изследвани двукратно в денонощието 

серумни концентрации на мелатонин - в 3 ч. и в 8 ч.  

При 56 (93.33%) от пациентите е наличен денонощен ритъм, характерен за 

мелатонина - с по-висока нощна концентрация и по-ниска сутрешна. При малък брой, 3-

ма (5%), е наличен обърнат ритъм - с по-висока сутрешна концентрация, а при 1 пациент 

(1.67%) липсва ритъм - стойностите за нощен и дневен мелатонин не се различават (Фиг. 

4). Размахът на разликата между двете стойности варира в широки граници (min. - 8.3 

pg/ml, max. 78.2 pg/ml) (Фиг. 5). 

Групата с медикаментозно-резистентна епилепсия е представена със 

статистически значимо по-малък размах на разликата: min-max range - 8.3 - 42.0 pg/ml (F 

= 28.26, p = 0.000). При пациентите с добре контролирана епилепсия размахът е по-
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широк - от - 8.0 pg/ml долна граница до 78.2 pg/ml горна граница. Налична е значителна 

корелационна зависимост с отрицателен знак - rs = -0.584. 

 

 
Фиг. 4. Диаграма на мелатониновия ритъм в обхванатия контингент (n=60). В 

синьо – стойност в 3 ч., в червено – в 8 ч. 

                Фиг. 5. Диаграма на разликата между концентрациите в 3 ч. и 8 ч. при обхванатия 
контингент (n=60). 
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 Получените резултати от изследването на серумни концентрации на мелатонин 

в 3 ч. и 8 ч. на всички участници в проучването посредством параметричен метод на 

статистическа обработка на данните (с 95%-овите доверителни интервали) са 

представени в таблица 5. 

 Табл. 5. Резултати от изследване на серумни концентрации на мелатонин в 3 ч. 
и 8 ч. за всички участници в проучването (n=60) 

 Median 
(min-max) 

 

Mean ± 
SE 

95% CI 5% trimmed 
mean 

SD 

Lower 
bound 

Upper 
bound 

Серумна 
концентрация 
на мелатонин 
в 3 ч. (pg/ml) 

50.15 
(11.00-108.10) 

 

51.67 ± 
3.28 

 

45.11 58.24 
 

50.86 
 

25.41 

Серумна   
концентрация 
на мелатонин в 

8 ч. (pg/ml) 

22.05 
(8.80 - 82.10) 

27.17 ± 
2.13 

 

22.90 31.44 25.66 
 

16.53 
 

* SE - стандартна грешка 
   CI - доверителен интервал (lower bound - долна граница; upper bound - горна граница) 
   SD - стандартно отклонение 
 
 Емпиричното разпределение на стойностите на мелатонина в 3 ч. и в 8 ч.  в 

общата група е представено чрез графичен метод - хистограми (фиг. 6 и фиг. 7). С 

помощта на тестовете на Колмогоров-Смирнов и Anderson-Darling се установи 

негаусовo разпределение на данните, което се потвърди и от коефициентите на 

асиметрия (skewness) и на ексцес (kurtosis). Намерените положителни стойности на 

skewness показват дясно изтеглено разпределение (за 3 ч. 0.412, SE 0.309; за 8 ч. 1.37, SE 

0.309), а стойностите на kurtosis - отклонение от върха на кривата (за 3 ч. -0.644, SE 0.608; 

за 8 ч. 1.592, SE 0.608).  

 Разпределението на данните за 3 ч. и 8 ч. спрямо теоретичните в квантил-

квантил диаграми (Q-Q plot) е представено на фигури 8 и 9, съответно за 3 и за 8 часа. 
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Фиг. 6. Хистограма на стойностите на мелатонин в 3 ч.  
 
 

 
Фиг. 7. Хистограма на стойностите на мелатонин в 8 ч. 
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Фиг. 8. Квантил-квантил диаграма на стойностите на мелатонин в 3 ч.  

 
 

Фиг. 9. Квантил-квантил диаграма на стойностите на мелатонин в 8 ч. 
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Получените резултати са съпоставени с референтните граници за здрави лица от 

българската популация - за 3 ч. - 18.5-180 pg/ml (средна стойност 78.26 pg/ml), за 8 ч. - 

3.83-80.2 pg/ml (средна стойност - 28.52 pg/ml), които са посочени в ползваните за целите 

на проучването тест-набори Мelatonin ELISA, IBL International.  

Под долната референтна граница за 3 ч. са серумните концентрации на 3-ма от 

всички включени пациенти (6.7%). За 8 ч. всички резултати са в референтните граници. 

Спрямо средната на референтните граници обаче 57 (93.3%) oт резултатите в 

референтни граници в 3 ч. са под тази средна стойност, а за 8 ч. - 39 пациента (65%) са с 

концентрация на мелатонин под нея. (Фиг. 10 и 11) 

 
Фиг. 10. Диаграма на резултатите за 3 ч. спрямо средната стойност на 

референтните граници (% пациенти) 

   
Фиг. 11. Диаграма на резултатите за 8 ч. спрямо средната стойност на референтните 
граници (% пациенти) 
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 Съпоставянето на резултатите от изследването на серумни концентрации на 

мелатонин с възрастта групи и пола на участниците е показано на таблици 7, 8, 9 и 10. 

Табл. 6. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо възрастта на 
участниците в изследването 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Възраст N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 

 Под 30 г. 
 Над 30 г. 

29 
31 

56.85 ± 5.03 
46.83 ± 4.06 

12.3 - 108.1 
11.0 - 87.6 

27.07 
23.15 

2.382 0.128 

 
Табл. 7. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо възрастта на 

участниците в изследването 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

Възраст N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 

F р 
 

 Под 30 г. 
 Над 30 г. 

29 
31 

30.12 ± 3.17 
24.41 ± 2.83 

9.0 - 68.1 
8.8 - 82.1 

17.08 
15.77 

1.814 0.183 

 

Табл. 8. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо пола на 
участниците в изследването 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Пол N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 

 Мъже 
 Жени 

33 
27 

48.52 ± 3.95 
55.52 ± 5.45 

12.3 - 101.1 
11.0 - 108.1 

22.69 
28.35 

1.129 
 

0.292 

 
Табл. 9. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо пола на 

участниците в изследването 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

Пол N Mean ± SE Min-Max SD F р 
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 Мъже 
 Жени 

33 
27 

24.48 ± 2.85 
30.47 ± 3.16 

8.8 - 82.1 
11.6 - 68.1 

22.69 
28.35 

1.981 
 

0.165 

 
Посредством ANOVA междугрупов анализ се регистрира статистически значима 

разлика в стойностите на мелатонин в 3 ч. и 8 ч. при пациенти с различна пристъпна 

честота. По-голямата пристъпна честота се асоциира с по-ниски нощни серумни 

концентрации. Числовият израз на зависимостта е по-изразен за резултатите от 

изследването в 3 ч.  (p = 0.000) – таблици 10 и 11. Установена е положителна корелация 

– значителна за 3 ч. (rs = 0.623), и умерена за 8 ч. (rs = 0.432). 

Табл. 10. Съпоставка на серумна концентрация на мелатонин в 3 ч. спрямо 
пристъпната честота 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Пристъпна 
честота 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 
 

 ≥1 седмично 
 ≥1 месечно 
 ≥1 годишно 
 <1 годишно 

4 
16 
13 
27 

28.65 ± 2.92 
34.11 ± 3.23 
46.50 ± 6.46 
67.98 ± 4.53 

24.3 - 37.3 
12.3 - 51.8 
11.0 - 79.1 
23.4 - 108.1 

5.86 
12.93 
23.30 
23.52 

11.577 
 

0.000 

 

Табл. 11. Съпоставка на серумна концентрация на мелатонин в 8 ч. спрямо 
пристъпната честота 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

Пристъпна 
честота 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 

 ≥ 1 седмично 
 ≥ 1 месечно 
 ≥ 1 годишно 
 < 1 годишно 

4 
16 
13 
27 

15.75 ± 1.64 
20.35 ± 3.07 
27.12 ± 4.65 
32.93 ± 3.44 

11.5 - 19.5 
9.0 - 47.8 
8.8 - 63.8 
12.4 - 82.1 

3.29 
12.30 
16.75 
17.85 

2.893 0.043 
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Установена е статистически значима разлика между стойностите на мелатонин в 

3 ч. и различните видове пристъпи (р < 0.05), като се регистрира много слаба 

отрицателна корелационна зависимост - rs = -0,040. Пациентите с комбинация от 

фокални и генерализирани пристъпи са с по-ниски стойности на серумната 

концентрация през нощта спрямо останалите. Подобна зависимост не е намерена при 

анализиране на резултатите от сутрешното изследване (р > 0.05). Стойностите на 

серумната концентрация на мелатонин в 3 ч. и 8 ч. при пациенти с различни видове 

пристъпи са показани на таблици 12 и 13. 

Табл. 12. Съпоставка на стойностите на серумен мелатонин в 3 ч. спрямо 
различните епилептични пристъпи 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Вид пристъпи N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 

 Фокални без   
загуба на съзнание 
 Фокални със 
загуба на съзнание 
 Генерализирани  
тонично-клонични  
 Фокални и 
генерализирани 

1 
 

18 
 
 

35 
 
6 

31.60 
 

47.99 ± 6.08 
 
 

57.93 ± 4.19 
 

29.60 ± 5.73 

31.60 - 31.60 
 

12.3 - 101.1 
 
 

15.7 - 108.1 
 

11.0 - 47.3 

- 
 

25.80 
 
 

24.77 
 

14.05 

2.780 
 
 
 
 
 

 

0.049 
 
 
 

 

 
Табл. 13. Съпоставка на стойностите на серумен мелатонин в 8 ч. спрямо 

различните епилептични пристъпи 

 Стойности на мелатонин в 8 ч. (pg/ml)   

Вид пристъпи N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 
 

F р 

 Фокални без загуба  
на съзнание 
 Фокални със загуба 
на съзнание 
 Генерализирани 
тонично-клонични 
 Фокални и 
генерализирани 

1 
 

18 
 

35 
 
6 

11.60 
 

25.22 ± 3.60 
 

29.27 ± 3.02 
 

23.37 ± 4.90 
 

11.60 - 11.60 
 

  10.4 - 56.3 
 

   9.0 - 82.1 
 

   8.8 - 39.5 

- 
 

15.27 
 

17.89 
 

12.01 

0.663 0.579 
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При анализиране на съпоставката между мелатониновите концентрации и 

епилепсията, класифицирана спрямо вида пристъпи, е намерена статистическа 

зависимост. Ползван е методът ANOVA. Пациентите с фокална и генерализирана 

епилепсия показват статистически значимо по-ниски стойности в 3 ч. спрямо тези с 

фокална или генерализирана форма (F = 2.382, p < 0.05). Установена е много слаба 

отрицателна корелация – rs = -0.040. За 8 ч. липсва такава зависимост (F = 0.682, p > 0.05). 

В табличен вид са представени стойностите на серумните концентрации на мелатонин 

при пациенти с различен вид епилепсия. (Таблици 14 и 15.) 

 Табл. 14. Съпоставка на серумните концентрации на мелатонин в 3 ч. спрямо 
вида епилепсия  

  Стойности  на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Вид епилепсия N Mean ± SE Min-Max SD F 
 

р 

 Фокална 
 Генерализирана 
 Фокална и 
генерализирана 

19 
35 
6 

47.13 ± 5.82 
57.93 ± 4.19 
29.60 ± 5.73 

12.3 - 101.1 
15.7 - 108.1 
11.0 - 47.3 

25.35 
24.77 
14.05 

3.996 0.024 
 

 
 

 
 Табл. 15. Съпоставка на серумните концентрации на мелатонин в 8 ч. спрямо 
вида епилепсия  

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

Вид епилепсия N Mean ± SE Min-Max SD F 
 

р 

 Фокална 
 Генерализирана 
 Фокална и  
генерализирана 

19 
35 
6 

24.51 ± 3.48 
29.27 ± 3.02 
23.37 4.90 

10.4 - 56.3 
9.0 - 82.1 
8.8 - 39.5 

15.6 
17.89 
12.01 

0.682 0.510 

 

Намерена е статистически значима разлика между броя на прилаганите АЕМ и 

серумните концентрации на мелатонина в 3ч. и в 8 ч. (р < 0.05), като пациентите с 

комбинации от 2 и повече медикамента са с по-ниски стойности. (Таблици 16 и 17)  

Установена е отрицателна корелация между серумните концентрации и броя АЕМ – за 

3 ч. значителна (rs = -0.561), за 8 ч. умерена (rs = -0,360).  
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 Табл. 16. Съпоставка на стойностите на серумните концентрации на мелатонин 
в 3 ч. спрямо броя на прилаганите АЕМ 

Стойности на мелатонин в 3 ч. (pg/ml) 

Брой АЕМ Min-Max 
 

Mean ± SE       95% CI  F р 

Lower 
bound 

Upper 
bound 

SD 

Монотерапия  
(n= 25) 

22.0 - 108.1 69.05 ± 4.96 
 
 

58.82 
 

79.28 24.78 29.83 0.000 

Политерапия 
(n= 35) 

11.0 - 85.6 39.26 ± 2.97 
 

33.25 
 
 

45.28 
 

17.51  
 

 

 

 Табл. 17. Съпоставка на стойностите на серумните концентрации на мелатонин 
в 8 ч. спрямо броя на прилаганите АЕМ 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в 8 ч.    

Брой АЕМ Min-Max 
 

Mean ± SE 95% CI SD F 
 
 
 

р 
 

Lower 
bound 

Upper 
bound 

 Монотерапия  
(n= 25) 

12.4 - 82.1 34.16 ± 3.66 
 

26.62 41.70 18.28 
 

8.65 0.005 

 Политерапия 
(n= 35) 

8.8 - 63.8 22.18 ± 2.45 17.62 
 

26.75 
 

13.29  
 

 

 

 Не се намери статистически значима асоциация между серумните концентрации 

на мелатонин и възрастта на дебюта на епилепсията, продължителността, етиологията, 

тежестта на пристъпите, находките от образните изследвания и ЕЕГ  находките (р > 

0.05). Разпределението на серумните концентрации на мелатонин спрямо тези клинични 

показатели е представено в табличен вид. (Табл. 18 - 29) 
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Табл. 18. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо възрастта на 
дебют на епилепсията 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Възраст при 
дебют на 
епилепсията 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 
 

F р 

 Под 18 г. 
 Над 18 г. 

41 
19 

49.83 ± 4.06 
55.64 ± 5.59 

11.0 - 108.1 
15.7 - 87.6 

25.98 
24.35 

0.675 
 

0.415 

 
Табл. 19. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо възрастта на 

дебют на епилепсията 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

Възраст при 
дебют на 
епилепсията 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 
 

F р 

 Под 18 г. 
 Над 18 г. 

41 
19 

26.25 ± 2.34 
29.17 ± 4.54 

9.0 - 68.1 
8.8 - 82.1 

14.97 
19.78 

0.403 
 

0.528 

 
Табл. 20. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо 

продължителността на епилепсията 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Продължителност 
на епилепсията 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 
 

F р 
 

 Под 5 г. 
 Над 5 г. 

11 
49 

60.00 ± 6.94 
49.80 ± 3.68 

18.5 - 87.6 
11.0 - 108.1 

23.00 
25.77 

1.457 
 

0.232 

 
Табл. 21. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо 

продължителността на епилепсията 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   
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Продължителност 
на епилепсията 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 

F р 
 

 Под 5 г. 
 Над 5 г. 

11 
49 

32.76 ± 6.67 
25.92 ± 2.14 

10.4 - 82.1 
8.8 - 68.1 

22.13 
15.00 

1.550 
 

0.218 

 
 Табл. 22. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо етиологията на 
епилепсията 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Етиология на 
епилепсията 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 

F р 
 

Генетична 
Структурна/ 
метаболитна 
Неизвестна 

2 
16 
 

42 

32.85 ± 14.45 
55.84 ± 6.01 

 
50.98 ± 4.03 

18.4 - 47.3 
18.5 - 90.6 

 
11.0 - 108.1 

20.44 
24.05 

 
26.13 

0.773 
 

0.466 

 
Табл. 23. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо етиологията на 

епилепсията 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

Етиология на 
епилепсията 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 

Генетична 
Структурна/ 
метаболитна 
Неизвестна 

2 
16 
 

42 

20.15 ± 6.65 
33.39 ± 5.17 

 
25.14 ± 2.25 

13.5 - 26.8 
8.8 - 82.1 

 
9.0 - 68.1 

9.40 
20.70 

 
14.58 

1.666 
 

0.198 

 
Табл. 24. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо тежестта на 

пристъпите 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Тежест на 
пристъпите 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 
 

F р 
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 Тежки 
 Леки 

11 
49 

43.29 ± 7.32 
53.55 ± 3.64 

18.4 - 87.6 
11.0 - 108.1 

24.28 
25.52 

1.478 
 

0.229 

 
 Табл. 25. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо тежестта на 
пристъпите 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

Тежест на 
пристъпите 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 
 

F р 
 

 Тежки 
 Леки 

11 
49 

22.25 ± 2.97 
28.28 ± 2.51 

11.5 - 45.0 
8.8 - 82.1 

9.84 
17.57 

1.197 0.278 

 
Табл. 26. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо ЕЕГ находката 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

ЕЕГ находка N Mean ± SЕ Min-Max 
 

SD 
 

F р 

Нормална или снижена, 
недобре организирана 
мозъчна активност 
Фокална бавновълнова 
активност 
Фокална 
епилептиформена 
активност 

44 
 
 
4 
 

 12 

55.04 ± 3.62 
 
 

36.18 ± 8.16 
 

   44.49 ± 8.89 

15.7 - 108.1 
 
 

18.4 - 52.2 
 
11.0 - 101.1 

24.00 
 
 

16.33 
 

   30.81 

1.645 
 

0.202 

 
 Табл. 27. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо ЕЕГ находката 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  8 ч.   

ЕЕГ находка N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 
 

F p 
 

 



 36 

Нормална или снижена, 
недобре организирана 
мозъчна активност 
Фокална бавновълнова 
активност 
Фокална епилепти-
формена активност 

44 
 
 
4 
 

12 

28.78 ± 2.67 
 
 

18.48 ± 3.60 
 

24.19 ± 3.88 

8.8 - 82.1 
 
 

11.5 - 26.8 
 

10.4 - 47.8 

24.00 
 
 

16.33 
 

30.81 

0.955 0.391 

 
Табл. 28. Съпоставка на стойностите на мелатонин в 3 ч. спрямо находката от 

образните изследвания 

  Стойности на  мелатонин 
(pg/ml) 

в  3 ч.   

Находка от образни 
изследвания 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 

F р 

Нормална 
Патологични 
промени, свързани с 
епилепсията 
Патологични 
промени, несвързани  
с епилепсията 

50 
8 
 

 
2 

49.79 ± 3.56 
66.38 ± 8.88 

 
 
40.05 ± 15.75 

11.0 - 108.1 
18.5 - 90.6 

 
 

24.3 - 55.8 

25.16 
25.11 

 
 

22.27 

1.728 
 

0.187 

 
 Табл. 29. Съпоставка на на стойностите на мелатонин в 8 ч. спрямо находката от 
образни изследвания 

Стойности на мелатонин в 8 ч. (pg/ml) 

Находка от образни 
изследвания 

N Mean ± SE Min-Max 
 

SD 
 

F р 
 

Нормална 
Патологични промени, 
свързани с епилепсията 
Патологични промени, 
несвързани  с 
епилепсията 

50 
8 
 
2 

26.22 ± 2.15 
35.98 ± 8.27 

 
15.85  ± 0.15 

8.8 - 68.1 
10.4 - 82.1 

 
15.7 - 16.0 

 
 

15.23 
23.38 

 
0.15 

1.729 
 

0.187 

 

 При анализиране и сравняване на резултатите от изследването на серумен 

мелатонин между пациентите с добре контролирана епилепсия (група 1) и тези с 

медикаментозно-резистентна форма на заболяването (група 2), се регистрира 

статистически значима разлика между концентрациите в двете групи. В група 2 средните 
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стойности, както и min-max range за 3 ч. и 8 ч., са значимо по-ниски (p < 0.05). (Табл. 

30). Съпоставката на стойностите в двете групи посредством графичен метод са 

представени на фиг. 12 и 13. 

 Табл. 30. Съпоставка на стойностите на серумен мелатонин за 3 ч. и 8 ч. според 
фармакологичната чувствителност на епилепсията (по групи) 

 Показател Min-Max 
 

Mean ± SE 95% 
 

Lower 
bound 

CI 
 

Upper 
bound 

SD F 
 
 
 

р 
 

Серумно ниво 
на мелатонин в 
3 ч. (pg/ml) 
● Група 1 

(n=30) 
● Група 2 

(n=30) 

 
 
 

28.40 - 108.10 
 

11.00 - 64.10 
 

 
 
 

69.47 ± 3.82 
 

33.88 ± 2.71 
 

 
 
 

61.65 
 

28.34 
 

 
 
 

77.29 
 

39.42 

 
 
 

20.93 
 

14.84 

57.72 
 

0.000 

Серумно ниво 
на мелатонин в 
8 ч. (pg/ml) 
● Група 1 

(n=30) 
● Група 2 

(n=30) 

 
 
 

12.4 - 82.10 
 

8.80 - 63.80 

 
 
 

32.50 ± 3.20 
 

21.85 ± 2.52 
 

 
 
 

25.96 
 

16.70 

 
 
 

39.04 
 

27.01 

 
 
 

17.51 
 

13.80 

6.84 
 

0.011 

 
 

  
 

Фиг. 12. Съпоставка на стойностите на серумен мелатонин в 3 ч. пти групи 1 и 2.  
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Фиг. 13. Съпоставка на стойностите на серумен мелатонин в 8 ч. при групи 1 и 2.  

 

 При формулиране на категориен показател за получените резултати под 

средната рефернтна стойност на референтните граници и над нея при двете групи също 

се намери статистическа значимост посредством параметричен анализ (за 3 ч. χ2= 

12.000, р = 0.000, за 8 ч. χ2= 5.934, p = 0.015) (фиг. 18 и 19) 

 
*Група 1 – добре контролирана епилепсия **Група 2 – медикаментозно-резистентна епилепсия 

 Фиг. 14. Диаграма на резултатите по групи спрямо средната стойност на 
референтните франици на серумен мелатонин в 3 ч. (% пациенти) 

под	средна	стойност

над	средна	стойност
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*Група 1 – добре контролирана епилепсия **Група 2 – медикаментозно-резистентна епилепсия 

 Фиг. 15. Диаграма на резултатите по групи спрямо средната стойност на 
референтните франици на серумен мелатонин в 8 ч. (% пациенти) 
 

Изводи: 

1. При почти всички участници се установява  характерен ритъм на мелатонинова 

секреция с по-висока нощна и по-ниска дневна концентрация. 

2. Серумните концентрации на мелатонин са под средната референтна стойност при 

повечето пациенти, особено що се отнася до нощните концентрации. 

3. По-високата пристъпна честота и наличието на комбинация от фокални и 

генерализирани пристъпи са асоциирани с по-ниски серумни концентрации на 

мелатонин. 

4. При пациентите с медикаментозно-резистентна епилепсия серумните концентрации 

на мелатонин в 3 ч. и 8 ч. са значително по-ниски от тези при пациентите с добре 

контролирана епилепсия, т.е. по-ниските серумни концентрации на мелатонин 

корелират с по-лош пристъпен контрол. 

 

4.3. Определяне на хронотип (по задача 5.) 

Извършено е определяне на хронотип на базата на въпросника Morningness-

Eveningness Questionnaire (MEQ). 

С най-голямо процентно съотношение сред всички изследвани - 43.3% (26 

пациента), е умерено сутрешният тип, следван от междинният - 30% (18 пациента), 

умерено вечерният – при 16.7% (10 пациента), определено вечерният - 8.3% (5 пациента) 

под	средна	стойност

над	средна	стойност
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и определено сутрешният - 1.7 % (1 пациент). Разпределението на участниците в 

проучването според хронотипа по групи и общо е представено на таблица 31.  

Табл. 31.  Разпределение на участниците в изследването според хронотипа 

Хронотип 
 

Общо 
 
 

N (Р%) 

Добре контролирана 
епилепсия 
(група 1) 
N (Р%) 

Медикаментозно - 
резистентна 

епилепсия (група 2) 
N (Р%) 

Определено 
сутрешен 
хронотип 
Умерено сутрешен 
хронотип 
Междинен 
хронотип 
Умерено вечерен 
хронотип 
Определено 
вечерен хронотип 

1 (100.0 %) 
 
 

26 (100.0 %) 
 

18 (100.0 %) 
 

10 (100.0 %) 
 

5 (100.0 %) 

1 (100.0 %) 
 
 

15 (57.7 %) 
 

8 (44.4 %) 
 

3 (30.0 %) 
 

1 (20.0 %) 

- 
 
 

11 (42.3 %) 
 

10 (56.6 %) 
 

7 (70.0 %) 
 

4 (80.0 %) 
 

В група 1 (пациентите с добре контролирана епилепсия) най-голям процент от 

случаите, 50% (15 пациента), са категоризирани като умерено сутрешен хронотип. От 

друга страна, по-голямата част от участниците общо са с умерено сутрешен тип, 57.7% 

от тези с добре контролирана епилепсия (група 1) - и 42.3% от тези с медикаментозно-

резистентна епилепсия (група 2). Умерено вечерен и определено вечерен хронотип се 

регистрира предимно в група 2 - съответно 70 % (7 пациента) и 80 % (4 пациента) от 

всички случаи с тези хронотипове. За съпоставяне на категорийните данни е ползван 

параметричен анализ: не се регистрира статистически значима разлика между двете 

групи по отношение на хронотипа (χ2= 5.238, p = 0.264). 

 Разпределението на пациентите според пола и хронотипа е представено на 

таблица 32. Не се регистрира статистическа зависимост между пола и хронотипа (р > 

0.05). Не се регистрира такава и при съотнасяне на хронотипа и възрастта като 

категориен показател (р > 0.05). (Табл. 33) 

Табл. 32. Разпределение на пациентите според хронотипа и пола 

Пол 
   

Определено 
сутрешен 
хронотип 

N (Р%) 

Умерено 
сутрешен 
хронотип 

N (Р%) 

Междинен 
хронотип 

 
N (Р%) 

Умерено 
вечерен 
хронотип 

N (Р%) 

Определено 
вечерен 
хронотип 

N (Р%) 
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Мъже 
Жени 

1 (3 %) 
- 

16 (48.5 %) 
10 (37.0 %) 

9 (27.3 %) 
9 (33.3 %) 

6 (18.2 %) 
4 (14.8 %) 

1 (3.0 %) 
4 (14.8 %) 

 
        Табл. 33. Разпределение на пациентите според хронотипа и възрастта 

Хронотип 
 

Общо 
N (Р%) 

Под 30 г. 
N (Р%) 

Над 30 г. 
N (Р%) 

Определено сутрешен 
хронотип 
Умерено сутрешен 
хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен 
хронотип 
Определено вечерен 
хронотип 

1 (100.0 %) 
 

26 (100.0 %) 
 

18 (100.0 %) 
       10 (100.0 %) 

 
5 (100.0%) 

1 (100.0 %) 
 

8 (30.8 %) 
 

10 (55.6 %) 
7 (70.0 %) 

 
3 (60.0%) 

- 
 

18 (69.2 %) 
 

8 (44.4 %) 
        3 (30.0 %) 

 
2 (40.0%) 

 

 

Установена е следната средна възраст на участниците според хронотипа: при 

пациенти с определено сутрешен хронотип – 25 г. (1 пациент), с умерено сутрешен 

хронотип - 34.08 ± 1.66 г.; с междинен хронотип - 32.11 ± 2.13 г.; умерено вечерен 

хронотип - 30.10 ± 2.94 г.; определено вечерен хронотип - 28.20 ± 2.99 г. 

Съпоставката на средните стойности на серумна концентрация на мелатонин в 3 

ч. и 8 ч. спрямо хронотипа е представена на таблици 34 и 35.  

Табл. 34. Съпоставка на стойностите на серумна концентрация на мелатонин в 3 
ч. спрямо хронотипа 

Стойности на мелатонин в  3 ч. (pg/ml) 

Хронотип N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 

Определено 
сутрешен хронотип 
Умерено сутрешен 
хронотип 
Междинен 
хронотип 
Умерено вечерен 
хронотип 
Определено вечерен 
хронотип 

1 
 

26 
 

18 
 

10 
 
5 

55.8 
 
 56.74 ± 5.07 
 
  46.94 ± 5.70 

 
 54.22 ± 9.12 

 
  36.44 ± 8.99 

 

55.8- 55.8 
 
12.3 - 105.6 

 
 18.4 - 90.6 

 
18.5 - 108.1 

 
  11.0 - 62.0 

- 
 

25.87 
 

    24.19 
 

28.84 
 

    20.10 

0.889 
 

0.477 
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Табл. 35. Съпоставка на стойностите на серумна концентрация на мелатонин в 8 
ч. спрямо хронотипа 

Стойности на мелатонин в  8 ч. (pg/ml) 

Хронотип N Mean ± SE Min-Max 
 

SD F р 
 

Определено 
сутрешен 
хронотип 
Умерено 
сутрешен 
хронотип 
Междинен 
хронотип 
Умерено 
вечерен 
хронотип 
Определено 
вечерен 
хронотип 

1 
 
 

26 
 
 

18 
 

10 
 
 
5 

16.00 
 
 

25.22 ± 2.82 
 
 

26.53 ± 4.08 
 

30.61 ± 6.85 
 
 

34.98 ± 6.93 
 

16.0- 16.0 
 
 

10.9 - 67.1 
 
 

8.8 - 82.1 
 

9.6 - 68.1 
 
 

16.3 - 50.5 

. 
 
 

14.38 
 
 

17.33 
 

21.67 
 
 

15.49 

0.581 
 

0.677 

 

Посредством дисперсионен анализ на данните се отчете липсата на статистическа 

зависимост между хронотипа и серумната концентрация на мелатонина – както за 

нощната, така и за сутрешната концентрация (р > 0.05). 

При съпоставяне на средните стойности на серумната концентрация на 

мелатонин от измерването на серумна концентрация на мелатонина в 3 ч. спрямо 

отделните хронотипове се отчита най-висока средна стойност (56.74 pg/ml) при 

пациентите с умерено сутрешен хронотип, следвана с много малка разлика (55.80 pg/ml) 

от определено сутрешния хронотип. За измерването на концентрациите в 8 ч. с най-

висока средна стойност е определено вечерният хронотип (34.98 pg/ml), следван от 

умерено вечерният хронотип (30.61 pg/ml). 

В умерено сутрешен хронотип, който е най-разпространен средпациентската 

кохорта, попадат в най-голям процент (46.2%) пациенти без регистриран пристъп през 

последната 1 година, т.е. тези с добре контролирана епилепсия (група 1). В следващия 

по честота сред изследваните междинен тип най-голям процент също са пациенти с по-

малко от 1 пристъп годишно (55.6%). 
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При статистическата обработка на данните хронотипът е съпоставен с другите 

клинични характеристики на заболяването. Статистическа значимост при анализа не е 

регистрирана (р > 0.05). (Таблици 36 - 43) 

 Табл. 36. Съпоставка на хронотипа с продължителността на епилепсията 

Хронотип 
   

Под 5 г. 
N (Р%) 

Над 5 г. 
N (Р%) 

χ2 р 

Определено сутрешен хронотип 
Умерено сутрешен хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен хронотип 
Определено вечерен хронотип 

1 (100 %) 
5 (19.2 %) 
3 (16.7 %) 
2 (20 %) 

- 

21 (80.8 %) 
15 (83.3 %) 

8 (80 %) 
5 (100 %) 

- 

5.643 0.227 

 
 Табл. 37. Съпоставка на хронотипа с възрастта на дебют на епилепсията 

Хронотип 
   

Под 18 г. 
N (Р%) 

Над 18 г. 
N (Р%) 

χ2 р 

Определено сутрешен хронотип 
Умерено сутрешен хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен хронотип 
Определено вечерен хронотип 

- 
16 (61.5 %) 
14 (77.8 %) 

7 (70 %) 
4 (80 %) 

1 (100 %) 
10 (38.5 %) 
4 (22.2 %) 
3 (30 %) 
1 (20 %) 

3.782 0.436 

 
 Табл. 38. Съпоставка на хронотипа с пристъпната честота за последната 1 
година 

Хронотип 
 

≥1 седмично  
N (Р%) 

≥1 месечно 
N (Р%) 

≥1 годишно 
N (Р%) 

<1 годишно 
N (Р%) 

𝝌2 р 

Определено 
сутрешен хронотип 
Умерено сутрешен 
хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен 
хронотип 
Определено вечерен 
хронотип 

- 
 

3 (11.5 %) 
 
- 
- 
 

1 (20 %) 

- 
 

6 (23.1 %) 
 

5 (27.8 %) 
4 (40 %) 

 
1 (20 %) 

1 (100 %) 
 

5 (19.2 %) 
 

3 (16.7 %) 
3 (30 %) 

 
1 (20 %) 

 

- 
 

12 (46.2 %) 
 

10 (55.6 %) 
3 (30 %) 

 
2 (40 %) 

10.212 0.597 
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Табл. 39. Съпоставка на хронотипа с тежестта на пристъпите 

Хронотип 
 

Тежки 
N (Р%) 

Леки 
N (Р%) 

𝝌2 р 

Определено сутрешен хронотип 
Умерено сутрешен хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен хронотип 
Определено вечерен хронотип 

- 
6 (23.1 %) 
3 (16.7 %) 
2 (20 %) 

- 

1 (100 %) 
20 (76.9 %) 
15 (83.3 %) 

8 (80 %) 
5 (100 %) 

1.790 0.774 

 
Табл. 40. Съпоставка на хронотипа с вида епилепсия, класифицирана според вида 
епилептични пристъпи 

Хронотип 
   

Фокална 
 

N (Р%) 

Генерализирана 
 

N (Р%) 

Фокална и 
генерализирана 

N (Р%) 

𝝌2 р 

Определено сутрешен 
хронотип 
Умерено сутрешен 
хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен хронотип 
Определено вечерен 
хронотип 

1 (100 %) 
 

9 (34.6 %) 
 

4 (22.2 %) 
2 (20 %) 
3 (60 %) 

- 
 

15 (57.7 %) 
 

12 (66.7 %) 
7 (70 %) 
1 (20 %) 

- 
 

2 (7.7 %) 
 

2 (11.1 %) 
1 (10 %) 
1 (20 %) 

6.803 
 
 
 
 

 

0.558 

 
 Табл. 41. Съпоставка на хронотипа с етиологията на епилепсията 

Хронотип 
   

Структурна/ 
Метаболитна 

N (Р%) 

Генетична 
 

N (Р%) 

Неизвестна 
 

N (Р%) 

𝝌2 р 

Определено сутрешен хронотип 
Умерено сутрешен хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен хронотип 
Определено вечерен хронотип 

1 (100 %) 
     4 (15.4 %) 
     5 (27.8 %) 

5 (50 %) 
1 (20 %) 

- 
   1 (3.8 %) 
   1 (5.6 %) 

- 
- 

- 
   21 (80.8 %) 
   12 (66.7 %) 

5 (50 %) 
4 (80 %) 

8.014 
 

0.432 

 
          Табл. 42. Съпоставка на хронотипа с броя на АЕМ в терапията 

АЕМ 
 

Определено 
сутрешен 
хронотип 

N (Р%) 

Умерено 
сутрешен 
хронотип 

N (Р%) 

Междинен 
хронотип 

 
N (Р%) 

Умерено 
вечерен 
хронотип 

N (Р%) 

Определено 
вечерен 
хронотип 

N (Р%) 

𝝌2 р 
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Монотерапия 
Политерапия 

1 (4.0 %) 
- 

10 (40 %) 
16 (45. %) 

9 (36 %) 
9 (25.7 %) 

3 (12 %) 
7 (20 %) 

2 (8 %) 
3 (8.6 %) 

2.59 0.629 

 
             Табл. 43. Съпоставка на хронотипа с ЕЕГ находката 

Хронотип 
   

Нормална/сни- 
жена, недобре 
организирана 
мозъчна 
активност 

N (Р%) 

Фокална 
бавновълно-
ва активност 

 
 

N (Р%) 

Фокална 
епилепти-
формена 
активност 

 
N (Р%) 

𝝌2 р 

Определено сутрешен 
хронотип 
Умерено сутрешен 
хронотип 
Междинен хронотип 
Умерено вечерен 
хронотип 
Определено вечерен 
хронотип 

1 (100 %) 
 

18 (69.2 %) 
 

13 (72.2 %) 
        9 (90 %) 

 
3 (60 %) 

. 
 

2 (7.7 %) 
 

2 (11.1 %) 
           - 

 
- 

. 
 

6 (23.2 %) 
 

3 (16.7 %) 
     1 (100 %) 

 
2 (40 %) 

 

4.224 0.836 

 
    Изводи 

1. При участниците в проучването най-често срещан е умерено сутрешният хронотип, 

следван от междинния хронотип. 

2. Липсва съществена разлика между пациентите с добре контролирана и 

медикаментозно-резистентна епилепсия по отношение на хронотипа. 

3. Липсва статистическа зависимост между хронотипа и демографските и клинични 

показатели. 

4. Не се установява статистическа зависимост между серумната концентрация на 

мелатонин в 3 ч. и в 8 ч. и хронотипа. 

 

4.4. Добавяне на мелатонин към АЕТ при пациенти с медикаментозно-

резистентна епилепсия (по задача 6.) 

Представени са начални данни от проследяване на ефикасност и поносимост при 

добавяне на 5 мг. Мелатонин вечер при пациенти с резистентна форма на заболяването. 

Мелатонин е добавен към АЕТ при 14 пациента с медикаментозно-резистентна 

епилепсия. В пълния смисъл проследяването е завършено при 12 от участниците, като  
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от тях 4 са жени и 8 са мъже, на възраст между 27 и 46 години. Разпределението 

според клиничните характеристики е представено на Табл. 44. 

Табл. 44. Разпределение на пациентите с медикаментозно-резистентна 
епилепсия, при които е добавен мелатонин, според клиничните характеристики 

Показател N (p%) 

Давност на заболяването  
- под 2 г. 
- над 2 г. 

 
0 (0%) 

12 (100%) 

АЕМ 
- монотерапия 
- политерапия 

 
0 (0%) 

12 (100%) 

Вид епилепсия според етиологията 
      -    структурна/метаболитна  
      -    неизвестна  

 
3 (25%) 
9 (75%) 

Вид епилепсия според пристъпите 
      -    фокална  
      -    генерализирана  
      -    фокална и генерализирана 

 
2 (16.7%) 
8 (66.6%) 
2 (16.7%) 

Пристъпна честота 
- ≥ 1 седмично 
- ≥ 1  месечно 
- ≥ 1  годишно 

 
1 (8.3%) 
4 (33.3%) 
7 (58.4%) 

Тежест на пристъпите 
     -     тежки  
     -     леки  

 
2 (16.7%) 
10 (83.3%) 

ЕЕГ  
     - нормална/общо снижена и недобре 

организирана мозъчна активност  
     -     фокална бавновълнова активност 
     -     фокална епилептиформена активност 

 
9 (75%) 

 
1 (8.3 %) 
2 (16.7%) 

 
На 3-тия месец са оценени ефикасност и поносимост на Мелатонин 5 мг в 

еднократен вечерен прием. По отношение на оценката на нежелани реакции от приема 

на Мелатонин 5 мг към 3-тия месец не са отчетени такива (обективни и субективни). 

При 1 от участниците е съобщена преходна (в рамките на няколко дни) сънливост в 

първата част на деня в началото на приемa. 

При анализ на пристъпната честота на базата на попълнен 3-месечен дневник е 

съобщена редукция на пристъпите при 4 от пациентите, но при 2-ма от тях е осъществена 

промяна в АЕМ през същия период. При останалите 8 пациента няма значима разлика в 
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честотата на епилептичните пристъпи. Липсва динамика и в тежестта и във вида на 

епилептичните пристъпи. 

Сравняването на ЕЕГ при добавянето на мелатонин и след 3-тия месец не показва 

динамика при 11 от 12-те проследявани; при 1 от тях е установена промяна в активността 

(редуцирана в количествен аспект фокална епилептиформена активност), като при 

същия е направена промяна в АЕМ през периода на проследяване.  

Регистрираните резултати от попълнената скала за качество на живот QOLIE-10-

P варират между 2.18 и 3.27 (средна стойност 2.59) в началото на проследяването, а в 

края на проследяването – между 2.18 и 3.18 (средна стойност - 2.57). (Таблица 45) 

Табл. 45. Стойности на субективната оценка на качество на живот в началото и 
в края на проследяването 
Пациент QOLIE-10-P  в началото QOLIE-10-P на 3-ти месец 

1 3.27 3.18 

2 2.27 2.45 

3 2.45 2.18 

4 2.91 2.91 

5 3.09 3.00 

6 2.73 2.73 

7 2.64 2.36 

8 2.45 2.36 

9 2.54 2.54 

10 2.73 2.73 

11 2.27 2.18 

12 2.18 2.18 
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      Изводи: 

1. Установена е добра поносимост на пероралната форма на мелатонин като 

добавъчно лечение към АЕМ при пациенти с медикаментозно-резистентна 

епилепсия. 

2. Предвид малкия брой участници не може да се обсъжда ефикасността на 

мелатонин върху ЕЕГ промените, пристъпната честота, тежест и субективната 

оценка на качество на живот. 

3. Необходими са по-нататъшни проучвания с по-голям брой пациенти и по-

дългосрочно проследяване. 

 

 

5. Обобщение, изводи и приноси 
 

5.1. Обобщение 

Резултатите от нашето проучване подкрепят хипотезата за по-ниски концентрации 

на мелатонин при пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия и тяхната права 

корелация с незадоволителен пристъпен контрол. Това предполага необходимостта от 

изследване на серумни концентрации на мелатонин, особено нощни, при пациенти с 

висока пристъпна честота, въпреки адекватно провеждана антиепилептична терапия. 

Тази необходимост е по-изразена при болни с комбинация от фокални и генерализирани 

пристъпи. Определянето на хронотипа при такива пациенти с прилаганата от нас скала 

MEQ също би могло да допринесе за индивидуализиране на приемите на АЕМ и 

оптимизиране на пристъпния контрол. Началният ни опит с добавяне на мелатонин към 

лечението при резистентна епилепсия сочи неговата добра поносимост, но данните ни 

са твърде оскъдни, за да докажем ефикасността му. Въпреки това, получените от нас 

резултати насочват към нови възможности за по-адекватен и комплексен терапевтичен 

подход с добавяне на мелатонин при пациентите с медикаментозно-резистентна 

епилепсия. 

По-нататъшни проучвания с по-голям брой пациенти и по-дългосрочно 

проследяване, както по отношение на концентрациите на мелатонин, така и по 

отношение на ефектите от добавянето му към антиепилептичната терапия, биха били 

добро продължение на това наше пилотно изследване на взаимовръзката мелатонин-

епилепсия. 
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5.2. Изводи  

1. При български пациенти с епилепсия стойностите на серумния мелатонин са 

предимно под средната стойност на референтните граници, особено що се отнася 

до за нощната концентрация. 

 

2. При пациентите с медикаментозно-резистентна епилепсия се установяват 

значително по-ниски вечерни и сутрешни серумни концентрации на мелатонин в 

сравнение с тези при участниците с добре контролирана епилепсия. 

 

3. По-ниските серумни концентрации на мелатонин корелират с по-висока 

пристъпна честота, комбинация от фокални и генерализирани пристъпи и 

провеждана политерапия с антиепилептични медикаменти. 

 

4. При български пациенти с епилепсия се установяа най-често умерено сутрешен 

хронотип, следван от междинен хронотип.  

 

5. Началният ни опит с добавяне на мелатонин към антиепилептичната терапия при 

пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия сочи добра поносимост, но 

данните не позволяват обсъждане неговата ефикасност.  

 

5.3.Приноси 

 

            Научно-теоретични приноси 

1. Обобщени са наличните в литературата данни за ефектите на мелатонина и 

неговата взаимовръзка с пристъпния контрол при пациенти с епилепсия. 

2.  Обобщени са наличните в литературата данни за хронотипа и взаимовръзката 

му със заболяването епилепсия. 

3.  Очертани са насоки за бъдещи проучвания за изследване влиянието на 

мелатонин върху пристъпния контрол и възможностите за неговото прилагане като 

добавъчен медикамент за лечение на пациенти с медикаментозно-резистентна 

епилепсия. 
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           Научно-приложни приноси 

1. Проведено е първото за България проучване върху серумните концентрации на 

неврохормона мелатонин и определянето на хронотип при пациенти с епилепсия. 

2. Направена е съпоставка на серумните мелатонинови концентрации, хронотипа и 

клиничните характеристики на заболяването при пациенти с добре контролирана 

и медикаментозно-резистентна епилепсия.  

3. Доказана е неоходимостта от изследване на серумни концентрации на мелатонин 

при пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия и е представена 

методологията на процеса. 

4. Потвърдена е възможността за използване на въпросника за определяне на 

хронотип при пациенти с епилепсия с цел оптимизиране и индивидуализиране на 

времето за прием на антиепилептичните медикаменти.  

5. Изследвана е възможността за добавяне на мелатонин към антиепилептичните 

медикаменти при пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия и са 

получени начални данни за неговата краткосрочна поносимост. 
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